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FAD Cuijks Historisch Informatie Centrum

Verbouwing en inrichting gebouw
Het jaar 2017 kenmerkte zich vooral door de ingrijpende verbouwing en
inrichting van het mooie pand in de Kerkstraat. Het grote werk, o.a. isolatie,
nieuwe kozijnen met dubbelglas, de entree, vernieuwing dak, plaatsen
vluchttrap, werd verricht door aannemer BCP. De uitvoering geschiedde binnen
de door de gemeente Cuijk beschikbaar gestelde aanneemsom.
Niet onvermeld mag blijven dat, naast een eigen financiële investering, veel
aanvullende werkzaamheden werden uitgevoerd door vrijwilligers van de FAD.
Door eigen mensen werd onder meer nagenoeg het hele interieur onder handen
genomen. Al met al werden ruim 3.000 manuren van FAD-vrijwilligers
ingebracht om het gebouw en de inrichting gebruiksklaar te maken. Een
fantastische prestatie die alle waardering verdient.
De werkzaamheden begonnen in december 2016 en werden afgerond in
september 2017.
Het geheel vernieuwde gebouw werd officieel geopend op de culturele dag
26 augustus 2017 door wethouder Rob Poel in het bijzijn van ca. 150 gasten
waaronder de Vrienden van de FAD.
De Open Dag op 27 augustus 2017 trok maar liefst 875 bezoekers.
Tentoonstellingen
Vooral door de grote verbouwing kon niet alle aandacht worden gegeven aan
het organiseren van tentoonstellingen. Toch werden in dit kader nog diverse
activiteiten ontplooid, zoals:
- tentoonstelling Grotestraat
- Idem Cuijk aan het water
- Idem Herinrichting Dorpen
- Idem Reünie Dominicus Savioschool
Tevens werden vitrines in het Gemeentehuis voorzien van fotopanelen.
Via de (social) media werd veel aandacht besteed aan de tentoonstellingen.
Daarnaast waren groepen particulieren, verenigingen, families en bedrijven
regelmatige gasten van de FAD en bezichtigden de wissel- en permanente
tentoonstellingen.
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Bezoekers
Ondanks het feit, dat het gebouw in dit jaar ruim 9 maanden niet toegankelijk
was voor bezoekers, kwamen toch 1.588 bezoekers naar de FAD.
In de loop der tijd zien we een gestaag groeiend aantal bezoekers, weliswaar
mede afhankelijk van de tentoonstellingen die in een bepaald jaar worden
georganiseerd. In de 5 jaren voorafgaand aan de verbouwing bedroeg het
gemiddeld aantal bezoekers bijna 2.000.
Social media. PR, Promotie
Regelmatige nieuwsvoorziening vond onder meer plaats via Facebook waar het
aantal volgers inmiddels is gegroeid tot 945. Ook op Twitter was de FAD actief
en heeft daar ca. 600 volgers. De actuele website werd in toenemende mate
geraadpleegd, ook al vanwege het feit dat steeds meer relevante informatie
digitaal toegankelijk werd gemaakt.
Regelmatig vonden publicaties plaats in het blad Topic en de dag- en
weekbladen in de regio. Daarnaast werd meegewerkt aan programma’s voor TV
de Valuwe (verslag verbouwing en opening) en TV Land van Cuijk.
Vrienden van de FAD
Ook dit jaar werd de FAD weer ondersteund door een enthousiaste groep van
40 Vrienden van de FAD. Naast financiële ondersteuning ondervond de FAD veel
steun en hand en spandiensten van deze mensen en bedrijven.
Filmavonden - lezingen
De filmavond in oktober was wederom een groot succes. De avond trok een
volle zaal bij café De Bond. De filmavond was weer een uitstekende bijeenkomst
om de FAD nog meer voor het voetlicht te brengen.
In samenwerking met de Historische Kring Land van Cuijk en Ceuclum werd een
geslaagde lezing gehouden in de Bond. De belangstelling hiervoor was groot.
Andere diensten
Naast de vele verzoeken om informatie, documenten en foto’s ontving de FAD in
dit jaar maar liefst 72 schenkingen, waaronder archieven van de heer
G. Hendriks, van KPN betreffende de werkzaamheden van de heer J. Van
Eenenaam, van Fanfare Caecilia en van de Martinusparochie.
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ICT
ICT is een belangrijk onderdeel van de organisatie. Vooral voor het digitaliseren
van de beschikbaar gestelde informatie en foto’s en het onder andere via de
website toegankelijk maken van deze data voor het geïnteresseerde publiek. Dit
laatste voldeed nog niet aan de verwachtingen van het publiek. Een investering
in een fotobeheersysteem en speciale apparatuur hiervoor is daarom zeer
noodzakelijk.
Cultuurstraatoverleg
Twee maal vond overleg plaats met de deelnemers van de Cultuurstraat. Een
van de doelstellingen is gezamenlijk rondleidingen te organiseren.
Overleg met de gemeente Cuijk
Twee maal vond bestuurlijk overleg plaats met de gemeente Cuijk.
Ook in dit verslagjaar besteedde de FAD veel tijd aan de vaste taken voor de
gemeente, met name voor het beheer van het gemeentefotoarchief. Er werd
gewerkt aan het verrijken van foto’s van de gemeente door het toevoegen van
data, situaties, locaties en namen.
De FAD voert een archieffunctie uit van en in opdracht van de gemeente Cuijk.
Cuijkse Canon
Een medewerker van de FAD actualiseerde wekelijks de Cuijkse Canon door
deze te voorzien van nieuwe foto’s en filmpjes. Door adequate publiciteit steeg
het bezoekersaantal aan de website fors tot ruim 8.500. Een fantastisch grote
belangstelling.
Heemkunde
Afgelopen periode is een bijdrage geleverd aan de dorpententoonstelling.
Van ieder dorp werd een kort overzicht gemaakt van de geschiedenis.
Het verzamelen, verwerken en inscannen van bidprentjes vond nog steeds
plaats.
Er werd een lezing gehouden over de geschiedenis Nutricia, waarbij veel
materiaal werd gebruikt uit het FAD-archief.
Op de website wordt onder de rubriek Heemkunde, de geschiedenis van een
aantal nog bestaande, cq. verdwenen gebouwen beschreven.
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Cuijk in Beeld
De Cuijk in Beeld-fotografen werkten gestaag verder aan het in beeld brengen
van Cuijk. Vooral aan de transitie van oud naar nieuw in wijken en dorpen werd
veel aandacht besteed.
Repro/Fotografie/Video
Krantenartikelen werden gefotografeerd en in digitale vorm opgenomen in de
bestanden en toegankelijk gemaakt.
De reprogroep stelde de tentoonstelling Cuijk aan het Water samen en
ontwikkelde daarbij een interactieve presentatie.
Onze kwaliteitsfotografie werd ingezet voor de fotovitrines in het gemeentehuis.
Analoge films, vaak geschonken door donateurs’’, werden door de videogroep
gedigitaliseerd en in ons archief ondergebracht.
Ook de Cuijkse musicals, ooit vastgelegd op film of video, werden door de
videogroep opgewaardeerd en gereed gemaakt voor vertoning op de bekende
FAD- filmavonden.

Archief
Essentieel is het beheer en behoud van het archief. Ook in het verslagjaar werd
veel extern archiefmateriaal aan de FAD geleverd. Foto’s, documenten en
andere waardevolle zaken werden ingeboekt, gearchiveerd en gedigitaliseerd.
ANBI status
Sinds eind 2016 heeft de FAD de zogenaamde ANBI status. Dit geeft donateurs
en ook de FAD zelf (belasting)voordelen.
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Financiën
De grote verbouwing en herinrichting hebben een flinke aanslag gepleegd op de
reserves van de FAD. Ruim € 8.500,- werd uit eigen middelen geïnvesteerd
waardoor de reserves daalden tot bijna nihil.
Noodzakelijke vervanging, uitbreiding en vernieuwing van ICT-apparatuur
moest daarom worden uitgesteld. Daar zullen nieuwe fondsen voor gezocht
moeten worden.
Er werd ook in dit jaar weer meer gevraagd van de FAD waardoor
kostenstijgingen niet uitbleven. Een zorgelijke situatie.
De vrijwilligers
Gelukkig kon de FAD in dit verslagjaar weer bogen op gemiddeld maar liefst 45
vrijwilligers. Mensen die zich met passie weer hebben ingezet voor de
activiteiten binnen de FAD. Alle waardering daarvoor!
Toch dient vermeld te worden dat de inzetbaarheid van vrijwilligers steeds meer
onder druk komt te staan. Tijdelijke vrijwilligers vonden een nieuwe baan (met
de FAD-werkervaring op hun CV), anderen waren niet altijd geschikt voor het
veelal nauwgezette werk en door de verhoogde aow-leeftijd was er zelfs minder
aanbod.
Nieuwe vrijwilligers zullen de toekomst van de FAD moeten waarborgen. En dat
is geen eenvoudige opgave.
Tot slot
De FAD, Cuijks Historisch Informatie Centrum, blikt terug op een intensief 2017.
Een jaar waarin een prima onderkomen werd gerealiseerd waar de FADwerkzaamheden volwaardig kunnen worden uitgevoerd. Een accommodatie
waar service aan de bezoekers tot zijn recht komt en waar de rijke Cuijkse
historie op een eigentijdse manier niet alleen wordt bewaard maar ook in de
toekomst toegankelijk is en blijft voor iedere geïnteresseerde.
Cuijk, april 2018
Bestuur Stichting FAD Cuijks Historisch Informatiecentrum.
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